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Ageing@Coimbra
AM
Com a intenção de enaltecer o papel dos idosos na sociedade
e identificar as boas práticas em prol do envelhecimento ativo
e saudável, melhorando a qualidade de vida dos cidadãos
idosos da Região Centro, foi criado na cidade de Coimbra em
2012 o Ageing@Coimbra. Com o apoio de um ecossistema de organizações relacionadas
com ensino, inovação e investigação, chamadas de Consórcio Ageing@Coimbra, em 2013 a
Região Centro de Portugal foi distinguida como Região de Referência Europeia no
envelhecimento ativo e saudável pela European Innovation Partnership on Active and
Healthy Ageing.

Coordenado pela Universidade de Coimbra – com o envolvimento da Faculdade de Ciências
do Desporto e Educação Física e da Faculdade de Medicina – conta com mais quatro
Membros Fundadores, a Câmara Municipal de Coimbra, o Centro Hospitalar e

Universitário de Coimbra, a Administração Regional de Saúde do Centro, o Instituto
Pedro Nunes e outros 3 Membros Estratégicos, a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional da Região Centro, a Cáritas Diocesana de Coimbra e a Escola
Superior de Enfermagem de Coimbra.
Atualmente (agosto de 2019), o ecossistema é composto por 84 Membros Aderentes,
entidades públicas e privadas, dedicadas à procura de respostas aos desafios do
envelhecimento ativo e saudável, conferindo-lhe uma expressiva cobertura regional e
envolvendo uma rede diversificada e sinérgica de organizações privadas, do setor social e
entidades públicas, de âmbito regional e local.
Para mais informações, visite o site Ageing@Coimbra: www.ageingcoimbra.pt.
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EIT Health
AM
O EIT Health é uma organização sem fins lucrativos e uma das maiores parcerias públicoprivadas europeias em inovação em saúde. Constituída por mais de 140 parceiros, o EIT
Health é uma rede única de empresas, universidades, centros de investigação e
desenvolvimento, hospitais e institutos.
O papel do EIT Health é o de construir um ecossistema que capacite o desenvolvimento da
saúde no futuro, para que os cidadãos europeus sejam capazes de viver mais, mais felizes e
mais saudáveis. Em Portugal são parceiros do EIT Health a Glintt, a Bluepharma, o
Instituto Pedro Nunes, a Universidade de Coimbra, o Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra EPE, a Universidade de Lisboa, a Universidade de Évora e a Universidade do
Porto.
Com um orçamento de dois mil milhões de euros, o EIT Health pretende aumentar e
melhorar a capacitação dos profissionais de saúde por toda a Europa, investindo no
talento europeu e facilitando a comercialização de produtos médicos e soluções
inovadoras na União Europeia (UE). Esta é uma das maiores iniciativas de saúde com
financiamento público, apoiada pela Comissão Europeia e pelo Instituto Europeu de
Inovação e Tecnologia (EIT).
EIT Health 2018 em números:
•

Mais de 140 parceiros, incluindo empresas, universidades e outros intervenientes
como incubadoras, entidades de I&D, prestadores de saúde e entidades pagadoras.

•

Sete das dez melhores universidades da UE estão associadas ao EIT Health

•

Em 2018, mais de 400 start-ups receberam apoio do EIT Health

•

Cerca de 800 pessoas ativas em projetos do EIT Health

•

Mais de 40 produtos inovadores foram introduzidos no mercado, e mais de 50
milhões de euros foram alocados em investimento em 2018

•

Cinco programas de ensino superior (licenciaturas, mestrados, programas
doutorais) apoiados pelo EIT Health disponíveis no mercado

•

Cerca de 10 000 cidadãos diretamente envolvidos nas atividades do EIT Health por
toda a União Europeia

EIT Health InnoStars – A região InnoStars é uma das sete áreas geográficas do EIT
Health. A região InnoStars cobre metade da Europa incluindo países como a Polónia,
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Hungria, Itália e Portugal, bem como regiões adicionais incluídas no Regional Innovation
Scheme Programme – os estados Bálticos, Croácia, Eslováquia, República Checa, Eslovénia,
Grécia e Roménia. Este último é um grupo de países classificados pelo European
Innovation Scoreboard (EIS) como inovadores moderados.
A região InnoStars está focada na promoção de empreendedorismo, inovação e educação
no domínio da saúde, estilo de vida saudável e envelhecimento ativo.
O Regional Innovation Scheme (RIS) é um programa Europeu que pretende apoiar as
regiões mais progressistas no desenvolvimento de inovação no setor da saúde e outros
setores. Atualmente existem 14 centros, denominados RIS Hubs, localizados em 13 países
do Leste, Centro e Sul da Europa. Este Hubs servem de ponto de contacto e acesso a uma
rede pan-europeia das melhores universidades, empresas e respectivos projectos. O
programa pretende assim desenvolver a região onde opera, descobrindo e potenciando os
seus ativos de inovação e envolvendo os empreendedores e inovadores locais nos
programas e projectos desta rede. O RIS é gerido pelo Instituto Europeu de Inovação e
Tecnologia (EIT) e coordenado localmente no setor da saúde pelo EIT Health Innostars.
Dos RIS Hubs portugueses fazem parte a Universidade de Évora e a Universidade do Porto.
Para mais informação visite: www.eithealth.eu.
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Congresso Envelhecimento Ativo e Saudável

O 7º Congresso Envelhecimento Ativo e Saudável é um evento promovido pelo Consórcio
Ageing@Coimbra. Este congresso tem como finalidade debater os desafios relacionados
com o envelhecimento e promover as melhores práticas na região, correspondendo 2019 à
sua sétima edição.
O impacto e dimensão do congresso tem vindo a aumentar, ao longo das suas diversas
edições. Em 2018 o congresso reuniu mais de 400 participantes provenientes de 130
diferentes entidades dos vários setores da sociedade, que debateram a temática do
envelhecimento demográfico na Região Centro, no País e no Mundo.

Figura 1 - Imagens e ilustrações de congressos anteriores e eventos onde o Ageing@Coimbra esteve representado.

No decurso deste congresso – e à semelhança de edições anteriores – serão distinguidos
projetos candidatos ao Prémio de Boas Práticas sobre Envelhecimento Ativo e Saudável.
Este prémio é promovido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Centro (CCDRC), em parceria com o consórcio Ageing@Coimbra.
A participação no congresso não envolve custos de inscrição para os participantes.
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Exibição de soluções inovadores no Congresso
A
Além das sessões de debate e apresentação das boas práticas finalistas do Prémio de Boas
Práticas, este ano o 7º Congresso Envelhecimento Ativo e Saudável irá contar pela primeira
vez com um espaço dedicado à exposição e demonstração de produtos/soluções
inovadoras, impactantes e relevantes para a área do Envelhecimento Ativo e Saudável,
criadas e desenvolvidas por empresas nacionais, com especial foco em empresas da Região
Centro.
As empresas e restantes entidades presentes no espaço de Exibição poderão demonstrar o
trabalho que estão a desenvolver neste sector e terão a oportunidade de recolher o
feedback por parte de diferentes stakeholders, como os utilizadores finais e cuidadores.
O espaço de Exibição do 7º Congresso Envelhecimento Ativo e Saudável decorrerá no foyer
do Convento São Francisco. Trata-se de um espaço de demonstração com uma área
aproximada de 500 m2, passível de acolher 20 entidades.

Figura 2 - Foyer (espaço demonstrador Ageing@Coimbra).
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Expositores
AM
Informações relevantes para os expositores:
Horário de exposição será das 10h30 às 16h00
Área do expositor: 2x2 m
Cada expositor é composto por uma mesa e duas cadeiras
Os expositores incluem a entrada no Congresso e respetivo Almoço
Rede de internet gratuita

Outras informações:
•

Poderá encontrar, em anexo, o regulamento do convento que deve ser levado em
consideração;

•

Cabos de rede só serão fornecidos em casos excecionais;

•

O período de montagem do expositor é no dia 20 de novembro (dia do evento) entre
as 9h00 e as 10h30;

•

A desmontagem decorrerá no mesmo dia, entre as 16h00 e as 17h00.

COMO SE CANDIDATAR PARA EXPOR O SEU PRODUTO NO CONGRESSO ENVELHECIMENTO
ATIVO E SAUDÁVEL?

Para se candidatar ao Espaço de Exposição do 7º Congresso em Envelhecimento
Ativo e Saudável, deverá preencher e submeter a Manifestação de Interesse anexa
através do link ( https://forms.gle/obotjs4ogjF8afZY9 ) até 20 de outubro de
2019.
Os critérios de seleção dos expositores são os seguintes:
•
•
•
•

âmbito – os produtos ou serviços exibidos deverão ser subordinados ao
envelhecimento ativo e saudável;
grau de maturidade (no mínimo, protótipo funcional);
possibilidade de interação com o público;
apresentação/impacto visual.

Serão comunicadas, até ao dia 4 de novembro de 2019, os expositores
selecionados.
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Programa (versão provisória)
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Manifestação de Interesse

ANEXO I
Caso tenha interesse em expor o seu produto/solução, por favor, preencha a
manifestação
de
interesse
através
do
link
https://forms.gle/obotjs4ogjF8afZY9 e submeta-a até às 17h00 de 20 de
outubro 2019.
Esta manifestação de interesse servirá para descrever o seu produto em detalhe a
expor no evento e incluirá as seguintes questões:
Nome do Produto

Nome da Empresa
Morada da Empresa
Website da Empresa

Endereço de E-mail da Empresa

Pessoa de Contacto da Empresa

Telefone/telemóvel da Pessoa de Contacto

Endereço de E-mail da Pessoa de Contacto

Tipo de Produto/Solução
Breve Descrição do Produto/Solução e grau de
maturidade
Dimensões do Equipamento

Finalidade do Produto
Grupo-alvo
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Impacto para o Cidadão (de que maneira o produto terá
impacto no dia-a-dia do utilizador)
Impacto Económico

Requisitos especiais (requisitos de espaço ou outros
pré-requisitos necessários para o produto funcionar)
O produto é para uso pessoal ou pode ser usado por
várias pessoas?
Quanto tempo é necessário para que o utilizador possa
aprender a interagir com o produto?
O produto já foi apresentado em outras exposições
locais ou internacionais?
Histórias de casos de sucesso (fornecer links ou afins,
caso existam)
Anexar fotografias do produto e/ou vídeos do mesmo e
descrever como o visitante poderá interagir com a
solução.
Qual a potência energética máxima necessária no
expositor para expor o seu produto/solução? (liste
equipamentos)
É necessário Wi-Fi?
É necessário um cabo de rede para o produto/solução
funcionar?
Número de pessoas que acompanharam o
produto/solução no evento
Nomes das pessoas anteriormente referidas

Contactos para questões relacionadas com a exposição:
Diana Guardado
dguardado@ipn.pt
239 700 935
Catarina Gomes
catarinagomes@ipn.pt
239 700 935
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